
Reduced Fire Risk Cigarettes Regulation 2008 

The mandatory standard prescribes requirements for the performance, packaging 

and marking requirements of reduced fire risk cigarettes. 
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About reduced fire risk cigarettes 

All cigarettes manufactured or imported into Australia are subject to the 

mandatory standard for reduced fire cigarettes. A reduced fire risk cigarette is a 

cigarette that slows down the rate at which a cigarette burns. 

The mandatory standard excludes: 

• loose tobacco 

• cigars. 

Mandatory standard 

Trade Practices (Consumer Product Safety Standard) (Reduced Fire Risk 

Cigarettes) Regulations 2008 No.195 sets out the mandatory requirements for 

reduced fire risk cigarettes. It references the test methodology from the voluntary 

Australian Standard AS 4830-2007, Determination of the extinction propensity of 

cigarettes. 

Key requirements 

These requirements aim to provide an overview of the mandatory standard. 

Suppliers must not rely on this information as a complete guide to compliance. 

Performance 

At least 75 per cent of the cigarettes that are tested in a test trial must fail to 

achieve full length burns. 

Labelling 

All retail cigarette packs as defined by the mandatory standard must have the 

following statement: "AUSTRALIAN FIRE RISK STANDARD COMPLIANT. 

USE CARE IN DISPOSAL." 

This statement: 

• must be clearly legible 
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• must not obscure any warning messages, explanatory message or graphic 

required by other laws 

• may be printed onto an adhesive label, or directly onto the packaging. 

Where adhesive labels are used, suppliers must ensure these are fastened in a way 

that: 

• ensures the label is not easy to remove 

• causes damage to the package if someone tries to remove it 

  



Bản dịch tham khảo 

 

Quy định đối với thuốc lá giảm rủi ro cháy nổ 2008 

Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu về tính năng, yêu cầu đóng gói 

và ghi nhãn của thuốc lá điếu giảm nguy cơ cháy nổ. 

Giới thiệu về thuốc lá giảm nguy cơ cháy nổ 

Tất cả thuốc lá được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Úc đều phải tuân theo 

tiêu chuẩn bắt buộc đối với thuốc lá giảm cháy. Thuốc lá giảm nguy cơ cháy là 

thuốc lá làm chậm tốc độ cháy của điếu thuốc. 

Tiêu chuẩn bắt buộc loại trừ: 

• thuốc lá dạng sợi  

• xì gà. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

Quy định Thực hành Thương mại (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu 

dùng) (Thuốc lá Giảm Rủi ro Cháy nổ) 2008 No.195 đưa ra các yêu cầu bắt buộc 

đối với thuốc lá giảm nguy cơ cháy nổ. Quy định này tham khảo phương pháp thử 

nghiệm từ Tiêu chuẩn tự nguyện của Úc AS 4830-2007, Xác định xu hướng tắt 

của thuốc lá. 

Yêu cầu chính 

Các yêu cầu này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn bắt 

buộc. Các nhà phân phối không nên coithông tin này như một hướng dẫn đầy đủ 

để tuân thủ. 

Hiệu suất 

Ít nhất 75% thuốc lá được thử nghiệm trong một thử nghiệm thử nghiệm 

phải không đạt được độ cháy hết cỡ. 

Ghi nhãn 

Tất cả các bao thuốc lá bán lẻ theo định nghĩa của tiêu chuẩn bắt buộc phải 

có tuyên bố sau: "PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN RỦI RO CHÁY CỦA ÚC. SỬ 

DỤNG CẨN TRỌNG KHI VỨT BỎ." 

Tuyên bố này: 

• phải rõ ràng dễ đọc 

• không được che khuất bất kỳ thông báo cảnh báo, thông báo giải thích 

hoặc hình ảnh theo yêu cầu của luật khác 



• có thể được in trên nhãn dính, hoặc trực tiếp lên bao bì. 

Khi sử dụng nhãn dính, nhà cung cấp phải đảm bảo chúng được gắn chặt 

theo cách: 

• đảm bảo nhãn không dễ gỡ bỏ 

• gây hư hỏng gói hàng nếu ai đó cố gắng gỡ bỏ nó 

 


